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 مبحث األمر
 

 :تعريف األمر: 1مسألة 

 عّرفي األمر؟

ْن هَُو ُدونَهُ َعلَى سبِيِل اْلُوُجوبِ هو   اْستِْدَعاُء اْلفِْعِل بِالقَْوِل ِممَّ

 وهل هناك إجماع حول هذا التعريف؟

 ه ي  في تعريفإلى خمس عشرة قوًل  تعريف األمر لف فياختُ 

 ي  هذه التعاريف الُمختار؟

 –عليه رحمة هللا  –اإلمام السمعاني  اتخذه، وهو الذ   التعريف الذ  ذكره المصنف هو يفضلها

فييي ق قوا ييد األدليية ق وكييذلز الشيييرات  فييي ق التبصييرة ق وهييو الييذ  اختيياره شيييخ اإلسيي م يبييو 

 وغيره من يهل العلم. -رحمه هللا تعالى  -العباس ابن تيمية 

 ؟التعريف يرحشا

 والستدعاء استفعال من الدعاء استدعاء، األمر: استدعاء 

 وحديث النفسخرج به في اصط حهم القول والكتابة واإلشارة  :الفعل 

  ِخرج به الفعل واإلشارة والكتابة فإنهم يقصدون إلى تخصيص هذه األقوال :بِالقَْول   

  ُْن هَُو ُدونَه  مر الذ  ذكرت لكم من اختاره.ف األتعريممن هو دون اآلمر هذا هو  ي  :ِممَّ

  ِين األمر للوجوب: ي   َعلَى سبِيِل اْلُوُجوب 

 

 صيغ األمر:: 2 مسألة

  :ألمرل األصلية ةيغَ الصِ 

 ماهي الصيغة األصليّة لألمر؟

 اِْفَعْل 

 ، اْلو ج وبِ  سِبيلِ  َعَلى د ونَه   ه وَ  نْ ِمم   بِالَقْولِ  اْلِفْعلِ  اْسِتْدَعاء  :  َواألمر  
 ، َعَلْيهِ  ي ْحَمل   اْلَقرِيَنةِ  َعنِ  َوالت َجرُّدِ  اإِلْطالقِ  ِعْندَ  َوِهيَ  افْ َعْل،: وصيغته 
لِيل   َدل   َما ِإال   .َعَلْيهِ  فَ ي ْحَمل   اإِلبَاَحة   َأوْ  الن ْدب   ِمْنه   المَرادَ  َأن   َعَلى الد 
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  وهو الّذ  عليه عاّمة يهل العلم كما حكاه السمعاني، وهو ييضا قول عاّمة المالكيّة كما حكاه

 هم الباجي، وهو قول عاّمة الحنفيّة وعاّمة الشافعيّة وعاّمة الحنابلةعن

 : صيغ األمر

 صيغ األمر تنقسم إلى قسمين، ماهما؟

 تصريحية وغير تصريحية

 )هي األكثر استعمال عند العرب(  :الّصريحة

  ماهي الصيغ التصريحية؟

 :رحمه هللا ــ فقالنظمها شيخ مشايخنا العّ مة حافظ بن يحمد حكمي ــ هي يربد، 

 يربد يلفاظ بها األمر ُدر ***افعل، لتفعل، اسم فعل، مصدرِ 

 اذكر  يمثلة عن هذه الصيغ؟

َ ةَ  ﴿:، كقوله تعالىفعل األمر الظاهر قافعلق: األول: .1 وقوله  [٧٨اإلسراء: ﴾]يَقِِم الصَّ

َ ةَ  ﴿:تعالى َ ةَ  َويَقِْمنَ  ﴿:وقوله تعالي [٤٣البقرة: ]﴾َويَقِيُموا الصَّ ، [٣٣األحزاب: ]﴾ الصَّ

 .حيثما تصّرف

ن َسَعتِهِ  ﴿:، كقوله تعالىلم األمر مد الفعل :تفعلققلِ  الثاني: .2  [٧الط ق: ]﴾ لِيُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ

هَ َربَّهُ  ﴿:وكقوله تعالي [٢٩الحج: ]﴾َوْليُوفُوا نُُذوَرهُْم  ﴿:وكقوله تعالى البقرة: ]﴾ َوْليَتَِّق اللّـَ

٢٨٢] . 

 ،[٢٣يوسف: ]﴾ َوقَالَْت هَْيَت لََز  كقوله تعالى:﴿ ،اسم فعل األمر :قاسم فعل األمرق الث:الث .3

 (.(حّي على الص ة، حّي على الف ح)وكذلز ما جاء في األحاديث في قول المؤّذن: )

بِاْلَوالَِدْيِن وَ  ﴿كما في قوله تعالى:  ،يعني المصدر النائب عن فعل األمر :قالمصدرق الرابد: .4

قَابِ  ﴿ وكقوله تعالى: ا،، يعني يحسنوا بالوالدين إحسانً [٨٣البقرة: ] ﴾ْحَسانًاإِ  ﴾  فََضْرَب الرِّ

 [.٤]محمد: 

 : الغير صريحة:صيغ األمر

 هي؟ فما غير صريحة  بصيغفي القرآن أتي صيغة األمر ت

 في لفظين:وذلز   أتي صيغة األمر في القرآن بصيغ غير صريحةت
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 وكقوله تعالى﴿ ،[٢٢٨البقرة: ﴾]يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ  وله تعالى:﴿كق ق:الجملة الخبريةق .1

 ؛ فإّن هذا صيغة يمر.[٢٣٣]البقرة:  ﴾يُْرِضْعَن يَْوَلَدهُنَّ 

نتَهُوَن  كقوله تعالى:﴿ :قالجملة الستفهاميّةق .2 َوَما  ﴿تعالى: :وكقوله[ ٩١المائدة: ]﴾فَهَْل يَنتُم مُّ

ِه لَُكْم َل تُقَاتِلُوَن    [٧٥ النساء:]﴾فِي َسبِيِل اللّـَ

  :أّن األمر للوجوب: 3 مسألة

 هل هذه المسألة خ فيّة؟

  ، لألصوليّينفيها اثنا عشر قوًل 

 ما هو القول الّراجح؟

هذا القول هو الذ  تدل و لوجوبلاألمر  ينّ  هو قول عاّمة يهل العلم من األصوليّين والفقهاء

في  -رحمه هللا  - كما نّص عليه السمعاني)  .ملعرب ولغتهنصوص ويدل عليه ك م اعليه ال

وذكره القرافي من  ،قالقوا دق وابن النّجار نسبه إلى جمهور العلماء من المذاهب األربعة

 (أنه قول جمهور المالكيّة.ب الرجراجيقال و ،المالكيّة عن مالز ويصحابه

 ق؟األمر يقتضي الوجوب هل من اعتراض على مقولة ق

اقتضاء يو )، (األمر يقتضي الوجوبهذا يحسن من قول بعضهم: )ق األمر للوجوبفقولنا ق ،نعم

  ه ذلز.وما شاب (األمر الوجوب

ةِ  عن والتجّرد اإلطالق ِعْند  ]و رحمه هللا قال لُ  اْلق ِرين  ل يه ُيْحم   ؟القرينة -اشرحي: اإلطالق [.ع 

توجد قرينة تصرفه عنه. وهذه هي نورد كالما بصيغة تفيد األمر، وال أن يعني اإلطالق: 

 القاعدة األصلية.

: هي من أهم مباحث األصول، وهي الدليل الذي نستفيد منه صرف هذا األمر عن القرينة

أصله وهو إفادة الوجوب، وهذه القرائن راجعة إلى نظر المجتهد في اعتبار هذه القرينة 

 أو بدليل خارج عن النص. السياقصارفة، أو ليست قرينة صارفة، وقد تأتي القرينة في نفس 

 

  ين األمر للوجوب؟على من القرآن اذكر  يدلّة 

: سّمى عدم ا عن موسى في قوله ألخيه هاروناخبارً  [٩٣ ه: ] ﴾يَفََعَصْيَت يَْمِر   قوله تعالى: ﴿

 يدّل على الوجوبالمتثال لألمر معصية 
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ذكر هذا :  [١٢]األعراف:  ﴾ تَْسُجَد إِْذ يََمْرتُزَ َما َمنََعَز يَلَّ  إلبليس: ﴿ - تبارك وتعالى -قوله 

  [١٢األعراف: ] ﴾َما َمنََعَز يَلَّ تَْسُجَد إِْذ يََمْرتَُز  على سبيل التوبيخ: ﴿

]النور:  ﴾ ِه يَن تُِصيبَهُْم فِْتنَةٌ يَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب يَلِيمٌ ِذيَن يَُخالِفُوَن َعْن يَْمرفَْليَْحَذِر الَّ  قوله تعالى: ﴿

 العقوبة على مخالفة األمر، دّل على ينّه يقتضي الوجوب. تا رتّبلم :[ ٦٣

بِيَن  ﴿:قوله تعالى : [٤٨.٤٩المرس ت: ]﴾َوإَِذا قِيَل لَهُُم اْرَكُعوا َل يَْرَكُعوَن َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّ

 توّعدهم بالويل مد عدم الركوع

هَ َما يََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن لَّ يَعْ  ﴿:قوله تعالى في الم ئكة فيه : [٦التحريم: ] ﴾ُصوَن اللّـَ

 إشارة إلى ما يجب ين يكون عليه المؤمن تجاه األوامر.

  ين األمر للوجوب؟على اذكر  يدلّة من الّسنّة 

لنبّي ا كان يصلّي فدعاه اسعيد بن المعلّى واسمه عامر، لم حديث يبي ما جاء في الصحيحين في

صلّى هللا عليه وسلّم فمضى في ص ته، فلّما قضى قال له النبّي عليه الص ة والس م: 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكمْ  ى:الَ عَ تَ  هللاِ  ولِ قَ د لِ تسمَ م َلَ يَ )) ِه َولِلرَّ  ((يَا يَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا لِلّـَ

 .الس م، ولو كان األمر ليس للوجوب لما عاتبه في ذلزفعاتبه النبّي عليه الص ة و

قَالَْت: قَِدَم َعلَينَا َرُسوُل هللاِ )) -رضي هللا عنها–ا جاء في صحيح اإلمام مسلم في حديث عائشة م

ةَ، يَْو َخْمس، فََدِخَل  ُ َعلَيه َوَسلََّم فِي يَْربَِد َمَضيَن َمْن ِذ  اْلِحجَّ َو َغْضبَاُن فَقَلَّت: َوهُ  يَّ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ي يََمرُت النَّاَس بِأََمٍر فَإَِذا هُْم يَنَّ َمْن يْغَضبََز يا َرُسوَل هللاِ يَْدَخلَهُ هللاُ النَّاَر قَاَل: يََو ما َشعْرِت 

ي َحتَّ  ُدوَن، َولَْو يَنِّي اْستَْقبَْلُت َمْن يَْمِر  َما اْستَْدبَْرُت َما سْقُت اْلهَْد  َمعِّ ل يُحَ ى يَْشتَِريَهُ، ثُمَّ يَتََردَّ

 (( َكَما حْلوا

 

لِيلُ  َدلَّ  َما إِلق المصنف قول من استنتاجها يمكن التي القاعدة هي ما  ؟ق..الدَّ

 معنى آخراألمر ينه للوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه إلى  األصل في

 ه لى نظر المجتهد في اعتبار هذراجعة إوهي هم مباحث األصول هذه القرينة هي من ي

 القرينة صارفة، يو ليست صارفة

 ين يدّل األمر على الندب: :مبحث

 الندب بقرينة في نفس النص؟  إلىاذكر  نصوصا ُصرف فيها األمر من الوجوب 
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 بلَ لُّوا قَ ))صَ  -مهِ إن لم يَ –ا في حديث عبد هللا المزني مرفوعً  كما جاء عنه عليه الص ة والس م

(( فدل  اءَ شَ  نْ لمي الثالثِة : فِ  الَ قَ  َص ِة قَْبَل المْغِربِ َصلُوا  ِب .رِ المغْ  قَْبلَ   ةِ صَ  اْلَمْغِرِب، صلوا

 .((اءَ شَ  نْ مَ ألنه قال بعد ذلز: ))لِ  ؛ااألمر بهذه الص ة ليس واجبً ين هذا على 

تِ  ي قول النبّي صلى هللا عليه وسلّم في الصحيحين من حديث يبي هريرة: ))لَوَل يَْن يَُشّق َعلَى يُمَّ

َواِك ِعنَد ُكّل َصَ ة((  تِيوالقرينة الصارفة هي قوله ))أَلََمرتُهم بِالسِّ  ((لَوَل يَْن يَُشّق َعلَى يُمَّ

 ؟ بقرينة خارجة عنهالندب  إلىاذكر  نصوصا ُصرف فيها األمر من الوجوب 

ولما نظرنا  ،[٢٨٢]البقرة:  ﴾ َويَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُم ﴿ اإلشهاد في البيد فإن هللا تبارك وتعالى قال:

د ويرسل يصحابه للبيد، وتباي ينه قد بايد واشترى اريين في سنة النبي صلى هللا عليه وسلم

شهدون على البيد، فصار األمر فيه ئمة واألمة ولم يكونوا يُ يصحابه، والخلفاء من بعده، واأل

 . امستحبً 

فإن بعضهم حكى  [٣٣] النور: ْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا﴾وكذلز قوله تبارك تعالى: ﴿فََكاتِبُوهُْم إِْن َعلِ  

 األمر بإجماعهم.  اإلجماع على ين المكاتبة هنا ليست واجبة وانما هي مستحبة، فصرفوا هذا

، ولو كان  ونساءً نهم قالوا بأن المماليز كانوا في تمن الصحابة مملوكين رجاًل ومما يدل عليه ي

صلى هللا عليه وسلم بالطاعة لهذا األمر. وهذا يمر واضح األمر للوجوب لبادر يصحاب النبي 

 ظاهر.

 ين يدّل األمر على اإلباحة: :مبحث

  .النّدب ول اإللزام لاإلرشاد  اإلباحة تدخل في باب األمر على سبيليتّمي: 

  لباحثين وبعض   ب العلم ذهب المسألة من المسائل المختلف فيها؛ ولألسف ين بعض اهذه

وألنه ييًضا راجٌد إلى مسألة ، ح مأمور به ألمور هو لم يعتبرهابأن المبا القول ينقض

  .الخ ف بين يهل العلم في األمر بعد النهي

 األمر يأتي لإلباحة؟ كونِ اذكر  مثال على 

 فإن األمر هنا بالصيد لم يقل يحد بوجوبه ول ،[٢قوله تعالى: ﴿ َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدوا ﴾]المائدة: 

﴿  [٣٦]الحج: فَُكلُوا ِمْنهَا َويَْ ِعُموا اْلقَانَِد َواْلُمْعتَرَّ ﴾﴿ باستحبابه، وإنما قالوا مباح، كقوله تعالى: 

 [. ١٦٠﴿ُكلُوا ِمن َ يِّبَاِت َما َرَتْقنَاُكْم﴾]األعراف:  [٢٨فَُكلُوا ِمْنهَا َويَْ ِعُموا اْلبَائَِس اْلفَقِيَر ﴾]الحج: 
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هم بأنه قد يكون هذا األمر للوجوب؛ لكن هذا ليس على إ  قه من جهة ينه وقد يُورد علينا بعض

في ين األصل كهلكة اإلنسان يو ما يشبه ذلز، فظهر من هذا يمور خارجية: إذا ترتب عليه 

تصرفه عن الوجوب إلى الستحباب، وقد يكون من واألمر ينه للوجوب، وبعد ذلز يأتي القرينة 

 باحة.محامده ينه يُراد به اإل

 هل يقتضي األمر التكرار؟ :4مسألة 

ِحيِح إِل إذا َدلَّ َعلَيِه : التي يتضّمنها قول المصنّف مسألةما هي ال ]َول يَْقتَضي التَّْكَراَر َعلَى الصَّ

 ؟َدلِيٌل[ 

العبد  يو ينه يسقط عن ؟الذ  لم يُقيد بشرٍ  ول وصٍف، هل المراد منه التكرار المطلقاألمر 

  (؟سقط عنه المطالبة بهإذا فعله مرة ي   )لبمجرد الفع

نتكلم عن األمر من جهة كونه يمر، ل من جهة وجوبه يو استحبابه، ألّن هنا نحن  م حظة:

 لكن ل على وجه اإللزام. المندوب مأمور به

 ؟المسألةفي هذه ضابط ما هو ال

 ليس معلَّقا ل بشر  ول بوقت مطلَقا األمر ين يكون

 لماذا؟

 هذا ليس هو محّل البحثويّد تكّرر بتكّرر شر ه يو بتكّرر قيده ألنّه إذا ُشر  يو قُ 

 هل المسألة خ فيّة؟

 يشهرها ث ثة ألهل العلم وفيها يقوال كثيرة خ فية هذه المسألة 

 ما هو الّراجح في المسألة؟

ار وإنما يقتضي على ينّه ل يقتضي التكرهو ين األمر المطلق  الذ  عليه عاّمة يهل العلم

 المخا بة بالفعــل.

 قول عاّمة المالكيّة ونسبه الّسمعاني والشيرات  إلى يكثر هو و ،حكاه الباجي عن مالز

الّشافعية، وكذلز ابن قدامة إلى يكثر الفقهاء، وهو قول يكثر الحنفيّة وهو قول يكثر 
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ره ورّجحه في مواضد وقرّ  -رحمه هللا تعالى  -الذ  اختاره شيخ اإلس م  هواألصوليين و

 من كتبه 

 بَم استدّل المرجحون لكون األمر المطلق ل يقتضي التكرار؟

يّن النبّي صلى هللا  -رضي هللا عنه  -استدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث يبي هريرة 

وا َحتَّى قَال َرُجٌل: يَوَ عليه وسلم قال: ))  فِي ُكلِّ َعاٍم يَا َرُسوَل هللا  إِنَّ هللا فََرَض َعلَْيُكْم الَحجَّ فُحجُّ

(( فدّل هذا على يّن األمر المطلَق ل يقتضي تكرار الفعل وإنما قَاَل لَ َولَْو قُْلُت هََذا َوَجبَْت 

 يقتضي مطلقه.

هناك مسائل فيها خ ف، مثً : إذا سمعت المؤّذن يؤّذن والمساجد متقاربة فرّددت  م حظة:

نُقل مباشًرا على اإلذاعة على المذياع يو ما يشبهه، فهل نقول بأنّز  معه، ثّم يّذن مسجد آخر يو

ينّه يُكتَفى  -وهللا يعلم  -تأتي بهذا األمر كلّما سمعت آذان المؤّذن؟ هذا هو محّل البحث، والظاهر 

 فيه بالمّرة، ويستحسن ين يكون المصلّي مرّدًدا آلذان المؤّذن الذ  سيصلّي معه، فإّن هذا يجود.

  يمثلة عن يوامر تقتضي التّكرار؟ هات

 ..صلة األرحام، وبّر الوالدين

 ماذا قرر المصنف في الورقات في هذه المسألة؟

 ل يفيد التكرار األمر المطلق ينّ المصنِّف قّرر 

 هذا القول في غير الورقات؟ المصنّف هل لِزمو

   .(ما تاد على المّرةفيفي المسألة )ي  توقّف  قالبرهانقفي ل، ف

 ؟أو التراخي )أو الفوريّة( هل يقتضي األمر الفْور  :4مسألة 

ماِن  لِ اْلفَعْ  ِمْنه إيجادُ  َوَل يَْقتَِضي اْلفَْوَر ألّن اْلفَْرضَ ] ماِن األّول ُدوَن الزَّ ِمْن َغْير اْختَِصاص بِالزَّ

 . [الثَّانِي

 ؟يو التراخي ما معنى اقتضاء الفوريّة

وعكسه  ،على الفور بمجّرد األمر به مد القدرة عليهمأموَر به الالعبد  ين يفعلي  الفورية 

 .ه ويتخيّر له الوقت الذ  يناسبهينّه يتراخى في فعل التراخي ي 
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 هل هذه المسألة خ فية؟

  –تعالى هللا  مرحمه -هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها يهل العلم 

 ما هو التّحقيق في  هذه المسألة؟

 ين األمر يقتضي الفور إل إذا دل الدليل على ينه للتراخيهو لتحقيق الذ  عليه ا

 فاألمر المطلق يقتضي الفوريّة ويما األوامر المقيّدة فهي مربو ة بقيدها سواء تأخر يو تقّدم.

 ؟قال بهذااذكر  بعض يقوال من 

ويخذ ذلز  ،( الذ  ينصره يصحابنا ينّه على الفور) : قالملخَّصقالقاضي عبد الوهاب في قال 

وعّد  ،ومند من تفريق الوضوء ،وبأنّه يمر بتعجيل الحجّ  إنّه للفور) :ا من قول مالز وقالييضً 

 .( مسائل في مذهبه

 هو مذهب وفي فقه المالكيّة  قعيون األدلّةق كذا ذكر ابن القّصاب في مقدمة كتاب و

 افعيّة وقال به بعض الش ،مذهب يكثر الحنابلة و، البغداديين من المالكية

 وهو الذ  يرّجحه عاّمة شيوخنا -هللا ه رحم –الع ّمة محّمد األمين الشنقيطي ه ورّجح واختاره 

شيخ و ،شيخنا الع مة الفوتانشيخ و ،الع مة ابن عقيل شيخنا كشيخ وه:الذين سمعنا منهم وقرر

 رحمة هللا معليه - شيخنا الع مة ابن غديان

 لى هذه المسألة؟اذكر  بعض األدلّة من الكتاب ع

َماَواُت  ﴿ هللا تعالى في كتابه الكريم:قال  بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا السَّ ن رَّ َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغفَِرٍة مِّ

 ﴾َواأْلَْرُض يُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن 

واألمر وقوله )فاْستَبِقُوا الَخْيَرات( واستبْق: ي  كن األول ول تتأخر. واألوامر الّشرعيّة خير 

 باإلستباق لها دليل على وجوب المبادرة.

كذلز ﴾ وإِنَّهُْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرهَبًا  ﴿ا يثنى على ينبيائه قال: ولمّ 

  (ْذ يََمْرتُزَ قَاَل َما َمنََعَز يَلَّ تَْسُجَد إِ  ﴿قصة إبليس في األمر بالسجود:  - جل وع  - لما ذكر الرب

 اذكر  بعض األدلّة من الّسنّة على هذه المسألة؟
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كان عليه الص ة والس م  ،في الحديبية في العمرة النبي صلى هللا عليه وسلم وصرلما حُ  -

حتى قال ذلز ث ثًا  ،فلم يقم منهم رجل ققوموا فانحروا ثم احلقوا ق يأمرهم بأن ينحروا:

ناس والحديث فذكر لها ما لقَي من ال ،ودخل على يم سلمة منبي عليه الص ة والس فغضب ال

لو لم يرد ينهم يطيعوا على الفور ما غضب من في الصحيحين. والنبي عليه الص ة والس م 

متثال، حتى يشارت عليه يم على ينه يراد منهم سرعة ال -والعلم عند هللا  -فدل هذا  .هذا

 .فحلق الناس  ،سلمة فحلق

لما ناداه النبي  -رضي هللا عنه  -المعلى الذ  هو يبو سعيد عامر بن المعلى  حديث عامر بن -

 الى تسمد الم فعاتبه صلى هللا عليه وسلّم ق فلم يجبوهو في الص ة  عليه الص ة والس م 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ  يَا)) تعالى هللا قول ِ َولِلرَّ . ولو ق (( لَِما يُْحيِيُكمْ  يَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ

 كان األمر للتراخي ما عاتبه النبي عاتبه الص ة والس م بعد قضاء ص ته ألنه قد يجاب.

ون ين ينزل ، لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحابة لم يترددوا معصيةً  :فائدة وإنما كانوا يَُرجُّ

-بادروا بالحلقِ  ،َحلَقَ  ى هللا عليه وسلمريوا النبي صل يمر من ينهم سيؤدون العمرة، ولهذا لما

 (شيخنا الع مة عبد هللا بن َعقيل عليه رحمة هللاشيخ من  )مستفادة  -هللا عنهم ويرضاهم رضي

 بما استدل القائلون بعدم اقتضاء األمر للفورية؟

 للحجعليه الص ة والس م  النبيّ  مسألة تأخيرب استدلّوا

 كيف الّرّد عليهم؟

 ،للشرك ويهلهإنما يراد ين يطهر البيت ويلَّ يبقى فيه شأٌن عليه الص ة والس م أنه م بنردُّ عليه

 .دل هذا على ينه يجب على الفورفمر هللا تعالى من األمر بتطهيره. متثاًل ألا

 .(مأمور إال به)ما ال يتم البعض المأمورات ال تتم إال بوسائلها :5مسألة 

 

َواألمُر بِإيَجاِد اْلفِْعِل يَْمٌر بِِه َوبَِما ل يَتِمُّ اْلفِْعُل إِل بِِه ، ] في قوله: ماذا قّرر المصنف رحمه هللا

يَِة إِْليَهَا[   ؟َكاألَْمِر بِالصَ ِة يْمٌر بِالطَّهَاَرِة اْلُمَؤدِّ

 (األمر بإيجاد الفعل يمر بما ل يتم األمر إل به) بعض المأمورات ل تتم إل بوسائلهايّن بيان 

 وهذه القاعدة مشتركة بين قواعد الفقه ويصوله. 



 الدرس السادس شرح متن الورقات الشيخ مصطفى مبرم

 

10 

 

 :في قنظم القواعدق -رحمه هللا  -قال الع مة ابن السعد  

 واحكـــــــم بهذا الحكم للزوائد *وسـائل األمـور كالمقـاصــــــد **

 اشرحي هذه القاعدة؟

واجبا كان  ور بهإذا توقّف فعل المأمور به على شيء كان ذلز الشيء مأمورا به، فإن كان المأم

 ذلز الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلز الشيء مندوبا.

 هي؟ هذه القاعدة في ضمن قاعدة عاّمة، ما

 : فوسائل المأمورات مأموٌر بها ووسائل المنهيّات منهيٌّ عنهاقاعدة قالوسائل لها حكم المقاصدق

 .إلخ

    صحيح؟ اجب، ألن الص ة ل تتّم إل بهعلى هذه القاعدة بأن الوضوء و هل الستدلل

ر هذا المثال ،ل يصح ، يما اآلن ننظر إلى شيء واجٍب ليس بأصل الشرع فنحن، ول يتقرَّ

َ ِة فَاْغِسلُوا ُوُجوهَُكْم ﴾ مأموٌر به بأصلالوضوء ف  الشرع ﴿يَا يَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

 (  َصَ ةَ يََحِدُكم إَِذا يَحَدَح َحتَّى يَتََوَضأَل يَقبَُل هللاُ  )

 هذه المسألة يْلصُق بالقواعد الفقهية 

 ؟القاعدة األصولية والقاعدة الفقهيةما الفرق بين 

 متعلقة) فقهية حكم عاموالقاعدة ال )مستمدة من علم اللغة العربية إلخ( القاعدة األصولية دليل عام

. قال شيخ اإلس م قيصول الفقه هي األدلّة العاّمة (ة من األدلّة الّشرعيّةوهي مستمدّ  العباد بأفعال

  وقواعد الفقه هي األحكام العاّمة.ق

 المشقّةق قاعدة الفقهية القواعد يمثلة ومن ،قلوجوبل األمرق قاعدة األصولية القواعد يمثلة ومن

 ق.التّيسير تجلب

أُْموُر ع   :6 مسألة ج  الم  ر  ا ف ع ل  خ  ةِ إِذ   ِن العُْهد 

 ق؟إَِذا فََعَل َخَرَج الَمأُْموُر َعِن الُعْهَدةِ  ماذا تستخلصين من قول المصنّف ق

 -، فإذا مند ماند يخرج من عهدتهالعبد إذا فعل المأمور به على مقتضى الوصِف الشرعي فإنه 

ثل: قول النبي م من قَبوله فإنه ل يلزمهُ ين يأتي به مرةً يخرى -يعني من جهة المواند البا نة
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يو كما قال عليه  ((ةيلَ لَ  ينَ عِ ربَ ة يَ َ  ه صَ ل لَ قبَ م تُ ل ّرافًا و عَ ا يَ نً اهِ ى كَ تَ يَ  نْ مَ صلى هللا عليه وسلم: ))

وكذلز ما له من نظائر من ص ة العبد اآلبق فإنها ل ، في صحيح مسلم وغيِره الص ة والس م

كن ل ول جزاءن حيث اإلج به عن العهدة وهذا ما. فإذا فعل العبد المأمور فإنه يخرتقبل ييضً 

  .اءجزاء ثبوُت الجزيلزم من اإل

 

 

في مسألة التحسين والتقبيح العقليين أبيات نظمها شيخنا مصطفى مبرم حفظه هللا 

وشكر المنعم فيما يتعلق بتقرير مذهب األشاعرة والمعتزلة وأهل السنة حتى تكون موجودة 

 .عندكم

 ول ـــــــــــــــــــــــــ*** نقدم العقل على المنقولـــــــــــــــ  األصقد قال قوم من ذو 

 ــول ـــــــــة الرســـــمصــادم لشـــــرع ***ول ــــــقـــعـد المــــــاســــول فــــوذاك ق

 زلــــي ينــــل وحـــقب ية ربــرعــــ*** شُل ـــــــــــــهــالعـقــول دون ريـــب تج إذ

 وجبـــــــــــــــــــٍل لمنعم يُ ــكر بعقـــوا *** شــــــــــقد حســـنـــوا وقبــحوا ويوجـبــ

 ىــــــــــــــــمد يتــر  قال بالسـعـــ*** ويشىــــــــارٌخ بما مضـــــزاٍل صــوذو اعت

 ـةـــــــالمتــممـــ *** بمعتــــزل وخـالـــف ـــة ـــوماتــريــــد  وافـــــق المـــقــدمـــ

 ابِ ـــــــــــــــــــــواب *** بالشرع والعقل ب  ارتيـــــــــــــوقال يهــل الحـــــق والص


